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l poui5eh

čtu'ilee!'" ].ctaeh tryeirází ::iit kriÍh vi..r1r L1r.!:prtové:

pr5ekumne$blÍž uplynuléh,o iL}*4/,
Fnve o zcviž1

Přestcřeř

/L969l,

iÍ$í t.exiY c rlzných

rót.Íctr.l V české liter*tuře

llleko
a ::'.5xa

/1966/

zr:sucn..ly tyto

irnauc*enjn zjeven

tat/;'l v niis].e,1ujíeÍn v;'tr3'n:u Í!e tuto
lrónn{.jJÍ reake1

k r.gg}j.,ienÍ /L964/,

r:e;iot*r;";ťit pť.e]"ougu
let

let,

uohén snčrtn a.lstaly

i}rostor

ntl ren}isttexcu

Í oblastl'

p,:lcesl1t.!eh Ě ieLle-

.1oi1ne3. ]:j}řeae v nte}r lpatřotezi

po}.usÍn'e {c].oŽit/

neje:t.-

v Fu*cst1týe}: 3.oteeh, tl aúrcveř'

a;;ede:rútýnl. lety.

pře't:;tavi]'o

173{::3/i :]gj:rnu-

En1}ry výrttzné r-]ovu&t$ v

nel:r speeíťíeký l.'.,l;jev gví-tcvého |mutí tgv.
t n éF F á v i ; 9 ' : : n j e s á t ý n l

icz-

1íter.nt'uru ceÍicrgl.:i1zu;!íeíhoty;rur

převlii.]'lg

tter.ív české ]'iteriíituře

i,lgzÍ-

předev;}Íaa tzv.

,l:.uhé Í]vant1,ari1y1 5iic-

Tot'o }lr:ut{ se v ]"l1;er"iir-

expe'.i:;entú].nÍ nceaií,

v pró-

I pčrk:.r"uncouzsiryn ''novýa roniíngno. l'{* r"oz:1í1 ol! exř:er1nrnt.j1n{
tr, kter:,l v tjbské liter"atuřo

3eJesl.lt}ieh }et

. díleeh

ma ./dospr:la vreholu

E. rlul . še, J.

l;y1s pcr::ii.rnř.hojnč zirstoui..olrÍř.e, J.

I{Írš;:la a

& texty

trt. l,lnl:nrto-

r Or|li]erové/1 rnový romilno tu tehťly nevanl'kel
jBn někter.ýnl

I s nÍn souvlsejí

r1tv*r zeela

histavují

rysy

gvé poettky,

oíl.Í.šný. Po}:us{me Íje iejl.etr

thallt rra nnerl.ýze text'3 z ln1hy

i'ieal.prlzkug

nejblíii

nšímn"lk $ t,oxtu rjvc:1ního niiuvť}r:éhaCo nojvÍc
hn ijudepe t:ř1hlíŽet'

', kterou

iohoto

gi v prw{

llle

;lako e*lelc

speelťíku

r: snysl

uplynu1dho,

še*é, s tÍn,

piae-

ťle o-

t k text}ra ,Ja]'$ín.

lined' n:l e*č:itku a.{íšřujeue,
ii ěi syžet

Poe-

textu.

!,e je vo].o1 ne:lnadné :^ekonstrucvat

F-r*n"1ouvajícÍ osoba se v ůls].edku otún-

včtč klr::]e íJok

to .3dl?'|, c*ltú na joicdsl.
"je
ůg poté sic]'ouune za aeán i<.de3e cno Ídl1l-,t^ozkl:ícrsgatín v pei{obif
[čeho"' nlďčně nl;inél:o prostřc.tr{,
Be Polstupuje

v n'jnž r:'e;tcmějsÍm

boJen je ona

un zdí ;jakous1' p?oeťinu1 spočívajÍeí n1rao ;l,nť l. v

q ž e tc k Í i Žo o po s t upu,

jím ř ge tnto pnoněna ull:Í}n, ! ,ovo'E1t. Čte -

:1

nářl z.lstúvá :kryto,

eo ;ie vlnstni*. uíněno onou ztlí, zda }:rtrnlee ř,1-

lota a gn:rtl. nebo prostČ: ponysl'ná nea áč]"{eÍ stanou po'lobu pr:om.l.ouvajieí osoby od nové. Pokrr* 3e př1kloníne

k prvníru rykladu,

pak set-

táB{ prorrlouvojíeť osoby s ni.ko]"Íka brytogtmí ve světě aa zdí., které
jsou středea

svýď" vltrstníeř: i;rrrjín,/f].éryš a qlu].1e Geriníová

v Le-

nátskékrajÍ.nč, FlamnarÍon v k:lajínři hvčgd'né,t.1aty3.kav řrrrrer řrospr v pobaoInÍ t]tw.tl' j:rkéhosl' ve1konaěsta./, 3e :no3néetiápat j*ko vatlaei tgv. 1ro1svťtnúehhovoy-.l ,/př1pomaňpe Luk{ana a ,)antovy {ialogy
lnrtv:Íní ogoban1 v .'pek!.e'' v johc iloř:gké k.rrnedííl. Ťonu věak odporujt charakte:" t.=ehto po:ltav, rohybujéeíeh 5e n{} !:y.anl.exskutečnoc.
|l a ťl'kee' v r"5ané mí:o'eprolrlášenýeh z* výtvor

prs&l.ouvajíeí osoby

/oiXryšov1: ".]sta,tníg je,

l..';..tostpo výtee Sa-

r.iyslínl e1j rrlvodoe

nstatná, nařklr-].í rowtou, řo je rnýmrrfmysle*.nz/.

Julíe

0rlrl.ntovó,

ltelsk.j iierečkar -ic i:ak vÍtvorem . dr".yšovýru
/jehir prostřeďn1ctvíEl oňonpronlOuvrlj{eí osoby,/l i.ertylktlr jejíhož ',&rodu'' jsne v textu pří.
u w'ť:ďty' je :;Ez{v"výtvcrelm proplouvejíeí
.tvorba postav tl vytv:jjlenÍ v].ustní krajlny'

oooby. .'jtvoř1telství"
'1st}í neroapl}rrout se

t kre;lnáeh jrnýeh csob, á tedy Frrivř Í ve sťeh výtvoreeli,
lcsvotl L:ytostÍ ol okrln{hg neut.čitého' iedého nrostředí,
nourxigteneí e'? ne;jv'ir*znčjší shluk'

eo nejtemě;ší

osllš1t

l.rytvo:*.it

otlstín šedé

l'eonejvíe šedé"/1 tak ky snad bylo nožnd zjednodušen6 sh:.nout syžet
lohototortu, rrre}iolíeí v g$véru vr.aiidou Pnospena, va*ípstÍ ovšem 2p$hyhěnou: 'Tek:že by ni l.:y].ovlastnř' nn,ghen lépe' kcytiyeti Pt.ospera
htočni9zabl'].. ii.lyby tot1ř

Frosper skutečně ž11. Xdyby to vileehno

[a opr"evdovská .lravda n nejenon qrprágění,
Itlu.

svět pocl1vrrhodnéhoqý-

2
trJ

'

Char^rlkterl.stlka syžetu š€ l jak vtdíne' ."ltává souěástí Íntenpne.hg
:rled uáálostí,
t.:xtu. 'J;'ř:ot tu tvoř{ nlkoll
keuaá].ně propoje!ob' n].e jakdsi

plynutí

:4'*1oní fr í'eči' slcdování

tohoto tohr1 jeho

hne*e, cct!'rnrjíeí '/često expl1e1tně/ nové setkání,

znšnu krajlr5r

3podr Yyi:'r*3.Í.jsme tenta text {il.ceÉ$*př*tůt *e v něg v$ak přest*
ýal syáet v t::adíčnÍ;''glova srysl"u laa rekonEtr'ilovat,

*a*

antÍm'ss V řg-

lě text'} Ll,n}':*rtovd uř toto sl"ovo *cgJ'a at,rscí *vé opo.dstnt.&s&í- jetgoa e hlc}Ynť ull,ti].irgtÍse v ních stdvd řeč, 'ud*f'ogtil Ť.eč1,r:kt pro[uw'

v néá ss ocví$í příběh ror}íšené, který

jsna odtralÍ}Í' Í" v tax.

u ťo nejv{e Jg1d. Pt"o ponrsov$ní trt:dlční pť.edstavy €

i{ějt a *yĚetu

lt pek v tčg}rt'o textae}r a takd v textu ťo **jvée ěet1é*hnrekterr*.*tÍ.gÉ' ře je gted |tr.rdá3.ost,{"
nebo prout s}uv neusdá3.e přerusován ot3boě*
muj.,/přéanačný je n tchoto hle'Íígke n*aev Fovírlka nesouvÍs].* a knl.y Ft.osto: k Fcr,l1šen{ - tde to by ge ov*euanohly ;m*novat p:"rrktt"ek3r
ňeehny t'oxt5r Línhart'gvé/. tge tské říe!,r ;i;e $€ 4*j tsehto textil nepn o&ví$í' pogtupuje or3 znánébo k nennánémr, e'lle *a se čErsto spíš aatíjí ve var'iacéch ht*vnťh* tdaatu' přtb]"{ÉujÍ*{ch $g a vzda]'ujťeíeh
'qžve sryslu popřeníl *d na počrltku
vymesgnéh* tdngtu č1 rryt*ené t60o

Fod{vejme se r1et*i}rrěj'. na některó
tčas, na pnmlouvajíc{
roblép tvorby
nil't syřetu;

delsí

s}.oĚ$r textu!

ne pr.ostor

ogobu a j6jí

řeč* v taxtu f,o nc$víe šecld *e
jeďn{m a hlavníeh opěrnýeh
v1a6tnílro pr:ostsru*hra;tny

přtr.ton se nd* tu přesktl1ár:j{

krajÍrry r.l,xšlé, rloeil"ova lf,-

iarsrrrí lnejv:ýraaně$šť je monent umělost'J' v pilťpndč krnjírqr ÍJ:'íneeg.
V $o * jer{rko se pění v uryva*t.* * vodou, ťton*k mú papťrovó střr:y,/.
bajina je tu vl.astně

obra*ným qyjádřeném, pr"}nnř:tenpontevp.

[p pronto:nr je vsgk pro I'inhgrtovstJ. vlastně
il t,otí.E v ;ie;!{ch textgch ;rrogtor pokoio lv
[rtu řoicoj'

natgpiek$.
řrostgnr

?ento

};*3čnsteJší

k roa]"{iiení v

v *estB *o tior a Zápane s *n*lělem z Ptví*ek o čenlcg}ív,

tfiekvÍen ga iiť. íi řdíoarl::ta*j$.;

v řron}.uvs rogl.lšen{

& téhoĚ soubo.

u .9e rsí:Yíjí pře..lstnva stá}e aěnsnýeh poko$*/. Pokoj se sYýat asůnrněqýni h*$nj'eenÍ" . okneu, sveřnt,
tstfuů-je

stěnnnÍ., d*lo s ngtíven greadla

tek *gko kna$iryl ůo éaetg prosto:t€ & , rorl.tsení,

h /proetor"oťn/

ryjdelřeníg

mct*éor{e.

u:rČttýe}r teaí a zárgveň r:ecukovearlýx o-

)Pau€ n svčta. :lení to vselk svét }rsstvei, l:le pr..i"riijcn post*vy' i;tg*
'Á je pr5nětem prou,3"ouvnjťeťosotry. Je tc nejen prostor" k jejíuu řoEjejí h::y 5e skulečnost'ť,/prcto;le ad&rggnť3na

;lšení' ale i ?rostor

jahooddělenost o{ okolního světa./. :ep.5tÍ s nísten,
rplývá n v nňnř se rozlíšuje,

s níni*l sub;jokt

je zř.e;jui{í na zá.rlndč faktu,

že j.in.

jeh'r napsrlní /v Ia
nrtová na konei knĚdého toxt'u uvádÍ nrÍst,oa ť:613
rjvíe šedé je to i:řee3.av, Pr'nbs a Lednice,
|oúdaje tvor*.íiloslova

součást toxtl.

bť'egen - llut"ienL,t6a/ i ty-

!-].&zn,S
mÍgta nejsou pro 'J?.onrlcu-

njÍcí osoinr neutrálnírn, prost,ředÍla, i-il'e kaádé nísto k ní v určitén
|ase přtlóbá'

stává

so nejen výetro'1i:lkeg' al.e 1 součristí jejť ,lPo-

ůut5t.
i.'*cobně tr.isné, nei.'hrli

tilsnř:jší s;iojenť ox1stuje [-r€ 2 1 pror"lor*vajíeÍ osotJou tl ilnsgp nroreluv;y. j,rom}ouvljÍcí osoba ;]c př{eo pcserlls
úsí1íazaehyttt

pťlítcrlný okan'3tk prorsluw,

don1nu.]ostÍ a zastar*vajíeí'

v d'lsledku ť:ehožse i kas*'á pi'ítonná

podobaprog.]'ouvajÍeí osoby stávd neustále
nĚnepravdívou /toto

rieustál-e $É proparl*;Ící
mlnu3"ou, neaktuálnÍ

a tedy

téma je ústtae'lní v tl'tu].nín textu }'ieaipr:1akumr

mjblÍŽ uplynuléh.o/. Fron].ouvající osoba touáí aaehytÍ't prcrnluvou
mé1 jejÍ ''ttÍ'c ot nuneÚ a neusts!'e v tonto svén r'tnaženípirchopl.te].něztroskot$vú. }ř Cc najvíc '}edé sc tematlnuje jeiit'ň j1r\ýl fi předc}io.
lín r^yseansouvl.sej{eí rys ].1nhar"tavského pojetí

čErsu* okolnost,

ře

lc pron.luva děje vilcly na hranJ.e1' na pnahu sm::tl., iíz je tu nožné ::orunět 1 cbrazně: '.:rgnluvo í ;ieií subjekt neustá]'e rrnikají' '|ur:rírejís'
potože v da].Síu okanžilru jsou uř pr:onaěněné.V ťo nejvíc
ra,]ostáve1 'dos].ova ontoloilleký
ňuje v sl'tuaei

smysl, .le t{n'

přeehodu u bytÍ cio nebytí,

čťn se sub;ekt y,ae}ira-

která

Í$eprávě pronluvol'l .

pronluvou roz].išení - Y iir.$běhu textu přcvracť v sttuaet
pt.cnluvou,/ do bytí - subjekt
nebytÍ /,ťŤ'"9J
dn eebou pnávň pros]"ovovanou proanluvou.

iieďé Protrtlu-

přeelro8u z

začíná ex1stovat,

stávú sg

*Se

T{ia pl1eeP:.1*{rnek lt"cl;].drnu 3eť}m]"CIuvtjíeís$ob3r. t' piqedcl:onÍbo
ffkledu
tlty.

že jejÍ

vypl.ynul.o'

h].aw:í r1sí1í je zantlil*:o

k ntrleuení

1;]en-

nťrg tri:i:utá gvJ.{i|itnť jnrrylcoyÍ ríknz' pi*o ] in}:*y.tovou r..i.

llřttori

noF{dnč piiťzn::Činý:ttřÍ*rir:Í i:r'*n::t1ek;eh oEcb jak,* sul,.;ekt& ;rrc$lu.
přípa,3y,

týr B].oučíne-ll.

ii,1y .9e tcxt

Iiekvl.am n lly'"**rtoru k r'en,líIen{/
ltupeň"

n ve ťorně é*ratnlna'

rr kJy

1.

.oscri;u síryruláŤu

Cn ;]e všnk '3r11eÍÍtd - tyto

s jeáriotlívýpí

slia ./n'r..př. v

$ě;leflrrá * rrtra3"iicný čí.'t:rul*vý
ť,ssb3i' nnlég':5ne tu tří ''mns!gF'' 3 ].. osor:rr sri;rá:rrlá-

fl::w*tieké

h pl.rrrálu"

vyp:"ávÍ ;ekoby

text'y'

Y0 ťormř i.i:s.!iu1in* n ]'. *9o-

ťoruy ne;isorr ťhrnsnlt

nýbrž často coei:oáaí k ;jejj.eh střírlání

spjaty
i urnítř

íeát'ndho textu, i,ckonee i v.;erlíné vyltě č:i v pnlbilrrr nřk*].l"j.;rrvět:
ÍNěkňy vserra.]gpe slt'sl.q i:ře*' .tkelněrrou vl.t,rťnou, rr n:ťi,:by3 rlut';f
Fl.
bár - aviřeeí

hlava

glovo Ípť'ívc3'ilJ.

lurtev'Ť'*."-

t

*'l:rtrhd t1síettetí

přec;.l.r"isteur'' }'ieo výiir: t}.vÍ'

- ?tr.atí]. ;sea rlnes vr'čer v tonto

s}cvě

posleclní

3uLjekt se n:1crtcd}r $T€ f růntujeo í pok,u'Íi,:e Ó .l1".ť1s{l-

|1ekou osobu, jrrko bytost roje'1nozn*čn.{' i.leda;Ící íJro své r5zné Íl0áoby r*zl:á '*yj:5'*ť'ení.Foro*ujeme p:Yitono ;:e ;e u;ÍÍtÍ ur'iiitq, ťorny spjgto x s určttfn

typen textu nebo je}ro úseku: zan"lčený čÍ nul*vý stu-

petrosob'y prrom.1cuvnj{*í}:o
subjektu bývd u text.j blížícÍeh se nejvíe
pav{dce,/povÍ'dky o čemko]"i.v,iiekvien Ža'í.

Á jlíoanrta n ťiglliíí, př*vťrř-

ně z P:rostonr k roz]-i.liení/ nebo u nÍeh* ]'ze rekgnst:r'^uovaturčÍ'tý' t:lesld ďnavý

'l touto tspu text,l *{e
]iruhou *ožnou :ťonCI,ou
sinf;uláru .ť Jrř.evoiu;ÍeÍ :::nnkul{nnÍ ;:oiiobě. x'uto ,ťor.

oplc{Í syiiet.

1. osoba Btnx*tr

ar a,áne před s*bou t'gké v Co nejvíe áe*é, k.-le sa qli:ytu;;e s:rcrlu * }.
o$obou plu:rslu, kterou se text {oiccnea *tvénd: '|.ís&e*t.ále puaenÍ. $o
tárkouliJrlk je tc dá1?{ť!P0 něko].l.ka vřtáeh
nt stát,

krlyř:ie

ognnť:lt grl tzv.

$e:'lul;.ekt něnť; "bJirťle
80

tnk jednou zeptám...o5 f.. csobe n]u:.á].u
majostdtní plursl''

tu rao;ino
"ie
aÍ}kter';? tut* fc:.mu I i:rheirtavlí na

jednoa n{sts oariaču;je,nebo l.épe z3 plurá1 rdtort.eký. jlr.Etorka se k tdto ťonmi2 Y níř, sJ. nesporně libuje'

l;rel"r3i3"uje
t*rn, k."ic nad pří}.'i.i:en př6-

-6n.!ů n.}vÍi]ki}u.3iSkurrs.
i:liL.3i.i"lc.la lí
t:gu;ie:.eť].e:{e'
Énět ,/pronlou'ra"jíeÍ o.gobs + ogtatní/'
luqy /proa],ouvajťeÍ osol.tt * čten6ř/.

:krývá obeený

:1n*y zr-il.rrnujegdresúta Drov těe}rto případeeh'

ir'ly Přon].ou-

dÍeí osoLlu n:"rtrrnujojo $v6 pronlurry *drestÍta, k,ly ehee, rrbý čter:sř
toJu s nÍ .re;3l"1ai:rlanou ú].ohu' v }igténo snayr*l'usc r:& pr"orrluvč Podí.
[' příponÍná t*to plurálov;j ťorrqa neurěttý obeený padnťrt v učebnl*
ieh ty.nu: ''p:ielpo}iiá1ejrie, Íe ú1o}:naá řeče*í,'r .'s*strojn@or {Josta66.pak trpjúhelníko'

I.udíii řečeno, ře všecirny tyto význangr uštté

)rry € r g}gatteké ssoby se v textee}i Lj.nbartoYé' pakuil snna tento jev
.lyehoa
robjasňuje, záměrně prostupují. l. osoba s!'n6nrl'ánr, kt*rou
hll. oznsčlt za íkgiťeslúlní'| a lexlstenelÉlní|' se střÍďd s inÍiohončnqr }. osobou P1urr.i].u- subjektern zahrnujÍeía čtonalřer ,''ligkut,lrnín", rlíllakt1ekýs čÍ lépe pseudo3ielaktíckýn.
rt v texteeh,

T.onto drrrlsi" typ íJe

v ntďař: převažuje reťlere nad příběhen, kteró

jsou j6-

t eelak Brroaluvsu o prron'l'uvě, o$enostatĚuje.
};eurčÍtost ťrnrrohoznaiinrrst proal'ouvajÍeí osoby pl.yne také ?, oko].rr to prúv* 1 v těeh tex.
ntÍ, že ndn takřkg nÍc o sobě n€ p rozrazujo,
Bh' kdy uřÍvá on&g&Jrn.
}rssob$ sin{:l.rlánrl v l1teratď'e
obvyk1"e spjgise svéh'o r]nrhru apoviidír s€

styl.izova&ýn aveřejňovánÍq

BVěčer |1rorn].auvaj{eíosoba se nr{rnpře:lstavuje

ál.vot.a vy-

jako bytost

Praktie-

/v Co nejvíc l.ledé pn'jrre poutr*l agÍnka o prvním obdoijejÍho liÍvota v ''tl.c}rén usebrúní na poušti''r P0 něnŽ náslotlovrr]'a
rbi:z lcinnlostí

|obavan'jrovriío./,

bea .jonova ./subjgkt

z<l'lrazňuje sťou gúll.bu ve aBě.

lnístď,:r^odl.n3l. Tcto trmaení, alespoň pokuťtjde o n1nnlost,
tovšeg upřesnění:

pronlouvaj{cí

osoba negá tradiční eplekou mÍnu.

|!tr kte:rou nají postav3r a vypravěčl v reaIistiekýcb
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|t ť'ešl.t o*]-1.lerrím o'J o::tgtnÍeh
jako

wětovýn niiroreul tlpos.,
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